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Black Friday: inflação 
deve derrubar vendas 
Dia da megaliquidação deve movimentar R$ 3,93 bilhões no País, porém, descontada a inflação 

medida pelo IPCA, o volume de vendas deve apresentar recuo de 6,5%, segundo projeção 
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As vendas da promoção Black Friday devem apresentar neste ano a primeira queda, desde 2016, se for descontada a inflação acumulada em 12 meses 
Pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), destaca que a Black Friday deve 

movimentar o maior valor desde 2010, resultado 3, do faturamento ano passado, mas, o acúmulo de 10,57% no IPCA nos 12 meses 
encerrados em outubro deve fazer com que muitas pessoas deixem de consumir no já tradicional dia da megaliquidação. ECONOMIA 

Apos quatro meses, 
Brasil e Paraguai Alcolumbre marca 
acertam conclusão Sabatina de Mendonça 
de ponte na fronteira o Supre! 

NACIONAL ao Supremo 
O presidente da CC] do 

Senado vinha segurando 
a decisão durante todo 
ease periodo, insatisfeito 
com decisões do Execu 
tivo, André Mendonça, 
indicado por Bolsonaro 
parao STE precisa do aval 
do Senado para assumir 
POLÍTICA: 

Tragédia: ao menos 
31 imigrantes morrem 

em naufrágio 
INTERNACIONAL 
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Medida proposta pelo órgão valeria para permitir a imigração por terra Black Friday na 
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eciroria. Verba contra a pandemia 
ju a pandemia no Brasil não 
pode parar. O Plana Nacional de Imaniza- 
são recebeu R$ LÁ bilhão para « compra 
le 109 milhões de doses das vacinas contra 

a covid-19, A portaria com a liberação dos recursos foi 
publicada em edição extraordinária no Diário Oficial da 
União, O dinheiro vela por meio de um crédio suple- 
mentar no Orçamento de 2021, que temanejou gastos. 
discricionário (não obrigatórios). sem impactar as com. 
tas públicas nem estourar o teto de gastos. Casos recur- 

Um lugar à luz 

lena da Redação do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(ENEM), deste ano, deu o 
que fala; mas de bom! Fo es 

colhido de forma fl. á era grande mere- 
codora de atenção e de divulgação a ques 

B Del Priore no His 
tórias da Gente Brasileira, v2/ 
Império, pestlências, sujeira, 

sos viessem por meio de créditos extraordinários, esta. 
riam fora do teto O governo espera comprar 340 milhões. 
de doses de vacina contra a covid-19 para as próximas. 
fases de imunização. 

De so, o crédito suplementar foi necessário porque o 
governo precisa adiantar 10% do valor do contrato anda. 
este ano, sendo que o grosso da despesa com a aquisição. 
de vacinas será no ano que vem. Em 2020 é 2021, o Mi 
mistério da Economia liberou R$ 31 bilhões em créditos. 
adicionais para a compra de vacinas e para despesas liga 

Mary é de “tigres” os responsiveis 
pelo recolhimento e despejo 
da urina e fezes de muitos mo- 
radores das cidades durante 
cerca de 300 anos.) 

Mas o indizível é que (hoje) 

“las so enfrentamento da pandemia de covid-19. Ainda. 
recentemente, a governo anunciou a chegada de 21 mi- 
ões de doses de vacinas contra a covid-19% os imunizan- 
tes da AstraZeneca foram doados pelo Estados Unidos, 
Que o Brasil continue fizendo todos os esforços para ga 
rantiras vacinas e que a população continue se imunizan- 
do, pois só asim, poderemos ter mais segurança diante 
das noticias de que a Eropa já sofre com mai uma onda 
“da doença. Agora, mais do que nunca, é a hora de não 
relaxarmos, pois a pandemia prossegue fazendo vitimas 

Dia do Banheiro: redes de saneamento para o povo! 

bilidade econômico-financeira das con. 
cessionárias, competição com o setor 
privado é garantia de que áreas defcitá 
rias sejam atendidas com à formação de 
dlocos regionais 

Chega à ser dificil conceber como tais 
tão da invisibilidade social, decocrente do. moléstias, missas, fedores e mais da metade da população . medidas levaram tanto tempo para serem. 

crônico problema doenças dominavam as cida brasileira não é atendida pelos . aceitas no âmbito político, por interesses. 
da falta de cidada- des brasileiras, em especial o benefícios do saneamento bá- paroquiais ou ideologia cega do interesse 
nin Invitado Rio de Janeiro. O uso inado- 7110200105 ico: mais ou menos HO mi- — da população até aqui desasistida, 
registro civil gue quado da água e a falta de hi Ihões de pessoas, segundo in- O sucesão ainda está longe de garant- 
run de deeso à gjene da população estavam formações veiculadas no Dia do, porém. À regulação é nova e o fluxo. 
cidadania no Br no centro do problema: “pide- mm “o Banheiro (19/11/21. de investimentos está apenas no começa, 
il” foto tema da. ias mortais, porém não eram Mas, admirável leitor, algo. É preciso especial atenção para que ne 
pauta do domingo. novidade; a primeira grande epidemia de está mudando? Há razões para otimis- . nhuma região fique sem cobertura, obje 
para os mais de 
dois milhões que 
compareceram À 
prova, já conside. 
randa a asenção, 
que beu os 26% 
esteano, 

Quem também acertou em cheio, so 
apontar no Tem, oia Profeora Núbia 
Oliveira, que trabalha na Escola pública 
de Santana do Acarad, Municipio que is 
coladinho à minha Sobral que pela quarta 
ver seguida, lidera o renhing nacional, 
que mede a Índice de Oportunidades da 
Educação Bralers (IOF) 
o até sem jo pura flar pos não 

nó come, como usura, de perto des 
trujetóra esto de Sb, à qual empre 
He foi marcante, mas só ultimamente 
tem sida divulgada, Devo muito 4 meus 
professores do Colégio Lui Flip é Dom. 
Jon Tupinambá da Frota, Dal. sl para 4 
Faculdade Já pronto O que avi aprendido. 
ler bastante não só para o porvir da vida 
acadêmica, mas para à vida, em ea. 

Era tão bom que sempre e em todo 
lugar fosse ass, nãof Hoje não sera 

A 

mem surpresa ver um caso espia de poa ma 
da Redação fina E 
Professora Núbia, na escolha do tema, é peca rindo ha 
de uma importância tão grande, que ai 
além dos muros da sala de aula, Percrre 
ds corredores da escola; a pelas ras, em. 
que hoje tantos se encontram viveado, por 
não terem ande morar. Sem trégua pasa 
pelo morador de rua pelo desempregado, pelos que têm fome (tanto de sede, como. 
de comida mesmo, além de Justiça). Não 
raro, é asunto peocupante também nos 
lares, nas repartições, quando ausente a 
condição de cldadania nas prisões, que 
abundam econfinam tio desumanamente 
e indigmamente, que a única saída para os 

im vive, grita por soco 
por a. que Defensora públca entra 

emcena, estende amão para o excluídos. 
e o dnvisveis, — proporcionando-hes. 
visnlidade; dando he nomes. vestindo- 
Mes e calçando-les com à conssgrada. 
cidadania e dignidade da pessoa humana, nai 
como sera a Constituição. Dre 

Por Isso, ese grito dagoes, sos 
como um NÃO à Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 6582, para 
que a Defensora Pública permaneça 
com a prerrogativa de requisição (em 
favor do povo) 

febre amarela foi introduzida no Rio de 
Janeiro em 1849, Na capital, disseminou. 
se rapidamente, pois não existia esgoto, 

e a Infrsestrutura sanitária era extrema. 
mente precária, desde o recolhimento. 
dos resíduos e 0 abastecimento de água 
atêo comércio de alimentos nas ruas sem. 
nenhuma condição 
mão de obra escrava sendo utilizada em 
larga escala, oram os cativos apelidados 

pandemia 
trouxe muitas mu: 
danças, € por mais. 
dificil que seja de 

ensergar, eu me arrisco à 
er que algumas delas foram 
positivas. Entendo como pos to positivo a fato do contexto 
pandêmico ter, de certa forma, 
forçado uma maior aceleração. 

sas avançassem na transíor 
mação digital há muito tempo 
necessária. Um desses avanços ocorreu na 
classificação fiscal de mercadorias. 
No Brasil, adotamos o NM, sigla que 

& Nomenclatura Comum do 
Mercosul e, além do nosso país também 
é adotada na Argentina, no Paraguai e 
no Uruguai. O NCM determina um ni 

pactará deforma extremamen- 
te positiva três vertentes que, 
imprescindivelmente, — preci 
sam estar conectadas: produ. 
tividade, segurança aperacio 
nal e sustentabilidade. Somos. 
o principal exportador global 
de minério de fero e o segun 
do maior produtor do mundo, 
com aproximadamente 9% de 
toda à reserva mundial da matéria-prima, 
representando 5% do PIB nacional. 

AtÉ 024, O setor espera receber in- 
vestimentos de US$ 38 bilhões, aumento. 
de 40% do que estava previsto de 2019 a 
2023, Iso porque à mineração no Brasil 
cstá redefinindo sua imagem como uma 
fonte sustentável e responsável de mine- 
rais do mundo é tem à tecnologia como. 
a principal aliada para esta miscão. Por 
meio de soluções digitalizadas da indis- 
tria 40, tais Como inteligência artificial 
automação, análise computacional, real 
dade virtual e veiculos aéreos, é possível 

mento de esgoto até 2033, 
e higiene”, (Com a 

é sensatas — 

PT Et 

mo? O jornal Folha de São Paulo (edição 
de 18/11/21) informa que já não soa ir 
real assim a meta de universalização de 
acesso à água potável e de cobertura de 
9% das residências com coleta e trata- 

As mudanças trazidas pelo novo mar 
co, longe de revolucionárias, são simples 

regulação da Agência Na- 
cional de Águas, exigência de sustenta 

co código numérico para uma 
mercadoria, que passará a ser 
reconhecida por ele, E por que. 
é importante ler ferramentas 
de governança que permitam 
organizar esses cadastros de 
maneira unificada? Simples: 
com uma padronização clas- 
sieatória as empresas podem 
conhecer melhor suas mer 
cadorias e facilitar as relações 
comerciais, além, claro, de ficar 
em dia com todas as questões 
Tegais exigidas na legislação do 

massa país. Pois isso cu digo que a acee- 
ração desse processo deve ser vista como 
um fator positiva, e a pandemia tem sua 
parcela nesse contexto. Afinal, precisa- 
“mos nos reinventar diante da situação e a 
transformação digital foi inevitável 

Mas, veja bem, ao falar sobre tecnolo 

criar um trabalho inteligente 
minucioso que aumente a ef 
ciência dos processos, reduza 
custos, mítigue riscos ergo- 
mômicos para os operadores, 
prolongue o cíco de vida dos 
equipamentos e diminua a 
emissão de COZ 
É um caminho que já vem 

sendo percorrido pelas empre 
sas de mineração, como mos- 
tra a pesquisa anual da KPMG 
sobre riscos e oportunidades 
do setor, em que 59% dos exe 
cutivas entrevistados, de com- 

panhias de sete países da América do Sul, 
afirmam que a transformação tecnológica 
eainovação são a principal estratégia para 
garantir o crescimento dos negócios nos 
próximos três anos. Dentro deste mesmo. 
periodo, 52% esperam uma 1 
dão tecnológica como relexo dos proces. 
Jos que estão sendo implementados e 90% 
acreditam que a tecnologia representa, 
mai uma oportunidade do que ameaça. 

Outra referência que aponta para essa 
percepção éo estudo feito pela consultoria 
Erest & Young com o Instituto Brasileiro 
de Mineração. De acordo com o docu- 

tivo central da regulação. 
Tite ese rs, dd q 

nicípios aínda res 
ferindo desenhar planos próprios que 
podem se mostrar pouco eicentes 

O novo marca tem potencial e não fal 
tará dinheiro para bons projetos conclui 
à Folha, navegando no mar despoluido, 
cristalino e límpido do otimismo. 
Dominus Vobiscum! 

Classificação de Mercadorias e a pandemia 

ja atrelada a clsslícação de mercado- 
Tia, não quero que você ache que tudo 
aconiecem um asd mp se 
ramentas dspontvel ajudam à orar os. 
Drocenon mui padronizados, no entanto 
Enecenáro contar com o aut de pro 
Aislonas que salbam que estão fazendo. Trasenda novamente 0 NCM, é impor. 
ame Far que o código é compor poc 
uma sequência numérica de 8 digitos, e 
pelo menos uma deiges números enter 
“irado, toda à numeração se torna incor 
teia e ese erro custa dinheiro, á que as 
empresas podem sr multadas Por js, é 
Arsportarde trabalhar com seções mais das é profsdorals qualtes- 
dos para evitar prejuos, Uma cosa cu 
Posso almas, as empresas que buscam 
Adequar-e à tecnologia da indústria 40, 
estão bem male preparadas para enfrentar 
os momento de crie 

Tecnologias que conduzem a mineração a uma nova era 

“mento, programas conjuntas de inovação 
aberta, aceleração do usa de soluções di 
ditas & convergência entre plataformas 
tecnológicas, administrativas e industriais. 
estão entre as iniciativas de mineradoras. 
para atender as metas de descarbonização. 
da indústria e o Padrão Global para Ges 
tão de Rejeitos. Com o aumento das re- 
gulamentações e critérios de licença para. 
operação, o desenvolvimento tecnológico 
se lurnou ainda mais importante para au 
mentar a vida dtilea segurança das minas 
jálicenciadas. 

E possível implementar inovações 
tecnológicas em beneficio da segurança. 
e sustentabilidade sem perder a compe. 
titividade, Pelo contrário, a adoção de 
novas práticas e novas tecnologias deve 
permitir a redução de custos ao evitar 
perdas e paradas oriundas de problemas. 
de segurança operacional ou resolução 
de problemas ambientais. A mineração 
brasileira tem grande potencial a ser ex- 
plorado «já vem despontanda como um, 
polo de desenvolvimento para a Mine- 
ração 4.0. Para iso, cabe às empresas se 
unirem para promover ações de interesse 
coletivo do mercado, em busca de solu- 
ões para as desafios comuns. 

or disrup. 
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PSD, Em Bras, o presidente estadual do PSD, Demingos Fa, 
a preta de Tauá, Pati Agua, deputado federal Dorningos 
eo e à médica Gratia Agua oram recepcionados pel pre 
sidetaraciora da Sia, Gilbert Kassab, em encontro nacional 
do parido que reúne atado e principal atcuadres do cen 
ro presidencive para 2022. O evento também conto com uma 
mes temática sobe a orçada mulher na poa com parei 
ão de Pac Aguiar, além da presença da presidenta do Senado 

Tramitação do Orçamento 
avança na Câmara Municipal 
A matéria que determina os recursos a serem empregados na administração 
pública da Capital está recebendo emendas e será pautada hoje no plenário 

Os vereadores da comis 
são conjunta de Constituição 
e Orçamento a Câmara Mu 
nicipal de Fortalera (CMor) 
aprovaram, na sessão desta 
quarta feira (24), o testo base 
do Projeto da Lei Orçamen 

OA) par o próx 

dn, de autoria da Pre 
tura de Forte, que “esta 

o é fa as despesas 
ds para 0 exercício 

finamelro de 2022" 
O Orçamento 2022 prevê 

recuos de R$ 949 bilhões 
que devem priorizar aé áreas 
de saúde, educação, urbanis 
mo, assistência social sane. 
mento e cultura. Dee toa, 
R$ 59 bilhões são do orça 
mento fica, R$ 39 Bilhões 
do orsamento da seguridade 
rock e R$ 10 miles do 
orçamento de Investimentos 
“as empresas. Para a LOA de 
2023 0 valor estimado para 
cada vereador - por meo de 
emendas ares at 
rem de » aplicações 
delnidas pelo próprio para 
entar = dde R$990 mi 

Ab omomento os verendo. 
rea proc move men. 
els Orçament, A dt final 
para o enlo obedace o prato 
de tt seões onlináias. À 
previo É que a LOA seja 
id ma pata a, prndma 
senão que Senrçe hoje 
Dire a selo desta 

quartafeira, o vereador Leo 
Couto (PS) se pronunciou, 
ando o tempo da liderança 
do Executivo, para detcar a 
Aranatação da LOA, com aber 
tura do sltema para à apr 
sentação da emendas para 
metres. apeoração de 
peça ogamentria repercute 
Ta vida do Eralesenes e no 
Bom andamento da cidade Fi 
ei gulosa de receber ess 

ue, declarou o vereador, 
constatando que à sprviação 
em plenário deve iii je 
e após tê sedes com o 
cabimento da emenda retr 

“Com um orçamento pre 
vistode R$9,9bilhõe, a LOA 
DOR tras um Incremento de 
9,23% a mas do que o orça 
mento da ano atual. Conor 
me o secretário mundipal de 
Planeamento, Orçamento e 
Gestão de Fortaleza, Marcelo 
Pinheiro, o aumento do va 
tor 46 foi posível diante da 
melhora na arrecadação em. 
eonseuência da retomada 
das atividades econômicas, 
Iprede 
compromino Rrmado pelo preco da cu verão Abri Henrique (PT) ou 
parlamentares deverão des 
comuna so Oraento para 
o Inv da Primeira 
ficia (prado O Titus, que atua no alenimeno de (350 srnçã em sção 
de vuinerlidade soci é 

AL aprova financiamento de 
até 840 milhões de dólares 
do BID para estradas do CE 

O plenário da Assembieta 
Legado Ceará aprovou 
mesa quarta-feira (24) 0 Pro 
Jet de Le nº 15421, enviado 
pelo Poder, Executivo, que 
Autoriza o Governo do Eta 
do a contratar inanclamento 
Junto ao Banco Interamer 
cano, de Desenvolvimento 
BID). O valo, com Unit 
de 150 milhões de dare. 
equivalente acerca de R$ 840 milhões — será destinado ao 
Fmanciamento do Programa 
de Qualificação da Iníres 
truta Rodoviária Estadual 
(Infraodoriária Cear 
Segundo testo enviado pelo 

governador Camilo Santana 
(PT) à Assembleia, acompa 
bando à proposta, é neces 

o que & Infitodovária 
rá implemente melhorias 

mas estradas indicadas “por 
melo da avalação de risco em 
rodovias utilizando a meto 
dologia. RAP (International 
Rosd Ases Program 

me que hoje é considerada 
o padrão intemacioal em 
“egurança de rodovias: como. pontua o pet. Ele ainda 
Aestca que as strada devem 
melhorar “o excoamento da 
produção em algumas regtes 
€ impulsionar 2 cenoomia. 
principalmente sa indústria e 

O projeto especifica que 
seção contemplados quase 
500 quietos de pares 
taurando 406 quiêmetro e 
pavimentando novos trechos Por uma etencdo de Ss quilo 
metros. O Governo do Estado 
projetaa melhoria da siuação Ga malha vidi com essi 
lervenções, Fazendo com que 
os rechos considerados como 
tendo situação Bo; na as 
fcaçã pasem de 
735% para 79,5%, Além dis 
so, as mudanças deverão di 

em pésima vação. 

dora Taís Gaspar (PT), 
que também tenta amporar Sinsttução. O projetos caso 
aprovado é acatado pelo pre 
feio Jové Sarto (PDT), au 

a a Prefeura a firmar 
fim de apoiar o serviços ex 
pecializados em atendimento 
A criançãs com Transtorno 
do Espectro Auta CTEA) 
pós análise da Comido 
de Orçamento, o 

R$ 9,9 bilhões, 
priorizando 

saúde, educação, 

urbanismo, 
assistência 
social, 

saneamento e 
cultura 

Saúde da cas 
O Indicativo tem objetivo 

de 250 crianças com expect 

Blação da unidade Antônio. 
renrique ds 
mana, que iria abrir ddlogo 
para eeivar o epa Outra. matéria também 
aprovada na Cominão de mk 
ao setor. O emeemaenim 

e a matéria determina que o 
convênio deve ser telzado 
por meio da Secretaria Mu 

de Saúde (SMS) 

Proposta na Câmara Federal 
equipara cursos de Geologia 
e Engenharia Geológica 

A Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço 
Público da Câmara dos De 
pelados aprovou o Proj 
de Lei 435/21, que determina 
que às foemações em Geno Bi e Engenharia Geológica 
Je referem à mesma prof 
são, sendo ambas incluidas. 
nacstegari do engenheiros, 
om ga dirt e dever 

À proposta é de autoria 
do deputado Reinhold See 
phanes Junior (PSD-PR) e 
fecabeu parecer favcivel 
do resto, deputado federal 
cearense André Figueiredo. 
(PDT), que afirmou que a 
medida Via achar com do 
lerpretações divergentes em 
torno da nomenclatura “ge 
logo ou engenheiro geólogo” 
Segundo, rguciredo, apesar 
de a legidação considerar as. 
“das profis idênticas, o 
mercado contuma diferenciar 
as dias foemações, pagando. 
“alários diferentes. “Gailogo 

ou engenheiro geúlogo são 
Cxpeeanões que de referem à 
dama mesma e única prof 

ficado so. 
Brtodo, injusto tratar def 
ma dilerente, dis o relator 

O texto. aprovado. pre 
«é também que os geólogos 
poderão apostila seu título Coma engenheiro geúlogo 
junta so Consdlho Regional 
de Engenharia e Agronomia 
(Crea) Atoalment; de cor 

om o deputado Sioha 
nes Junior, etstem no Brasil 
três cursos de Engenharia 
Ceslógica e 33 cursos de 
Geologia. O projeto tramita 
emcarier conclusivo - aque “Spnfca que e votado apenas 
pelas comnisões designadas Para anais la, dispensado 
Josi a votação em plenário 
“ ser avaliado agora pa 

Comniaão de Construção e 
Jostiça e de Cidadania (CCJ) 
da cisa (Com informações 
da Agência Câmara) 
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Dissimulação de Kicis 
No governa de fr Bolsonaro, a Câmara dos Deputados 

ea devução de fanáticos misturando simulação e hipocr 
sia, tem ido o trivial. A deputada Bia Kdcs vem se no. 
tublizando por aperfeiçoar propositura capaz de ampliar 
os poderes do chefe do governa. Sabendo que Bolsonaro 
deseja raglizaro STE la consegui da Coma de Cont 
Aiução e Justiça da Câmara a aprovação da polêmica PEC 
159/19, reduzindo de 75 para 70 anos a Made da aposen 
tadoria no STE, dando so presádete a chance de nomear 
mais dois anos no última ano do seu mandato, Ela 
nega que se trate de retaliação contra a Corte Suprema por 
suspender o imoral “orçamento secreta Não consegue, 
desmentir, no entanto, que a aprovação da proposta pelo 
Plenário dará a Bolsonaro, em vez de apemas 6 minstros 
parao TCU, TSE e ST], 20 novos titulares em todas a cor 
tes, Apósa manobra marota da deputada brasiliense, reta 
aoSenado Federal se manlestar sore a idmisiblidade da 
PEC dos precatórios ara asegurar o recursos necessários 
a implantação de programas indispensáveis a materia 
clode uma outra proposta marot, tonificandoo ola Pa 
mí, presente de La a população de bit renda do pas 

Freio nas mentir 
Parao deputado Elano 
retas, é sagrado odeio 
de parlamentares fazerem 
opneção, mas toma-se, 
necessário dar-se um 
Ari no desta de ment 
Como exemplo recon, le 
destaca o que foi declarado 
po deputado Delgado 
Cavalcante em São Beto, qu o Bolsonaro quem 
Eber AS 10 iões para o teleférico do bar, quando 
cs recursos foram do Govema do Estado 

E agora, Eunicio? Coninia a pec barco do 
aliança com os rebeldes do PT: ou com o bobonarismo, 
Ear caca de inda pref de Puta 
Carlonno Marques co vc, seu sobrinho Ras, 
abundonando o deputado Leonard Ara o PMB, para 
car com Robero Cláudio do PDT 
Rede modemizada apeovads one, pla 
AuembeaLegidativa PL atoiando a contratação 
de empetstino inermacina com o BID; de US$ 150 
mile, destinado à ampliação e modernização d rede 
viado estado para leiga otro e bater o 
desvie esonômic 
Mais saúde sioje 25, em Limoeiro do Norte, Camilo 
Santana fará a entrega oficial do Hospital Regional do. 
Vale do Jaguaribe o quarto da rede de grandes hospitais 
regionais, que coloca o govenador no pódio dos gestores. 
que mas têm selado pela saúde da população 
Violência na Ibiapaba tenda em vias guerra 
de ações criminosa, que chega to ante tranquilo 
Prato d apa 3 SPD é comando da PM têm 
autaiação do Govern do Estud para aumenta 
resençado Cai naquela reg, começar por ló, 
TSE O sministro Luís Roberto Barrosa, presidente do 
“SE acerta ao tomar providências severas em relação a 
redes sociais com sede fora do po, avendo prognósticos 
cobre eleição Cartas rogatóias serão enviadas. 
atodos os governos de países sedes desse serviços, 

Gientreaspas? 
Não exite erro mais crasso para um presidente do 

que tentar subjugar outro podre, principalmente o 
Judiciário, sem o qual nada funciona com legitimidade 

Pedro Simao, ex-senador gatcho. 

Mais informações de Fernando Mai: 
eai ternandomaiaquestadoce com br 
Miogdolernandomaia tip net 
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POLÍTICA 
Defensora. A Câmara Municipal de Forza recebeu nesta quarta fora (24) via da defensora 
púbica grado Ceará, Elabetn Chagas, ue recebida pelo presidente António Henrique (PDT 
Duane o encontro, foram ciscuidas pautas consideradas relevantes para a Detensoria 

MACÁRIO BATISTA 

ENS POLÍTICA ES PULÇA 

Duas pedras de gelo, por favor! 
Valho-me da opinião de um javem, velho apaixonado 

por políticas, mister que Ie destina o dia dia da vida in tera O advogado Fabrício Moreira, a meu pedido, permite 
que ulizemos se testo nesta cabeça de coluna, pelo val 
de uma opinião sem pinões e Bastante conhecimento. “E 
tamos a praticamente um ano das eleições estaduais onde 
os eleitores cearenses erão à oportunidade; nas una, de 
leger um Governador; um Vice Governador; um Senador 
“da República; 46 Deputados Estaduns e 2 parlamentares 
à Câmara Federal, Porém, esquecendo aquela máxima de 
que as nuvens mudam de poções em segundos, á existe 
uma campanha eleitoral totalmente antecipada ao Governo. 
do Estado do Ceará 4 sucessão de Camilo Santana, igual 
meme odor o pré-candidatos aos cargos proporcionais já 
circulam a cata dos votos da capital aos no o sertões. Os 
partidos ulzam aa rede sociais como se extiêssemos no. 
"Dia D' marcado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) 
par o exerce democrático do voto. Os lideres políticos 
Eos cabos eliorals disputam em cada quadrante do Ce. 
não apotamento de prfios, vrgudores e de lideranças 
políticas e comunitárias que possam garantir suas eeções 
em 2022 Estranhamente os pulpieros tam a um amo do 
pleito os eleitos os suplentes com malore densidades ce 
toras e, até aqueles que não têm chances alguma no cer 
tame, Camilo Santana, segundo os debate de centenas de 
rupo de Wiaty App deve ser Senador da República le 
to pelo Cear, quiçã o mai votado da história poe seu tra. 
alho cotidiano e grande desempenho frente do Governo 
“o Estado bem como, por sua extraordinária popularida 
“le. Asite a vão quem afirma soe a Z, Para o Palácio 
“la Abolição exstem varios nome e o partido majoritário 
no Exado, no caso o PDT, aposta publicamente not nomes 
de Roberto Cláudio, Mauro Elho, Evandro Leitão, lda 
Colag do mesmo terupo, nos bastidores dizem que o Sena. 
dor CÁ Gomes é o únko nome pra valer e vencer o pleito 
“e verdade Lembrem-se, há oi anos os mulos nomes. 
“tados não foram escolhidos. Resto pro Carlo Santana 
“quando eta cortando o cabelo num shopping da copia 
de José de Alencar e cd Iracema dos bios de mel a indica 
glodo pleito e que oe fito eleito Govermador do Cerá 
Es peleja vai onge Os Cavalos Paraguaio” estão empo 
gado, mas esquecem que alnda pesiam de muita dus, 
Eomida e vol pra ficarem fotalecdos com Vitumla D pra 
enfrentarem ds eleições e as aderidades. No ma, ão 
se sabe ainda à importância que a eleição presidencial tão 
“confusa como as estaduas, pode Influencar netas bao 
“ls do Ceurk, Afinal tudo pode acontecer, inchalve nda! 
E para o calor das eleições e do noso semiárido moves 
no, nada melhor do que pda degelo por favs! 

Frase; “Qual a compreensão que 
o Sergio Moro tem do drama do 
brasileiro, do desemprego em 
massa, da informalidade selvagem, 
da inflação que voltou pesada, da 
destruição das indústrias brasileiras? 
Qual a vivência e experiência que 
o Moro tem para oferecer ao povo 
brasileiro?" Ciro Gomes chamando 
Moro de politiqueiro e despreparado, 

Festejando. A Prefeita Las Nunes, da tentenára ic 
fostoja com a população da ra dela, as últimas conquis 
e eu prestígio Juno ao Governa do Card 30 metros 
quadrados de asfalo para barros carentes da cidade 
clezenas de pocos profundos em regiões secas, calçamento 
Intravado o Muminação pública intralzada na regão 
do tona do Largo da heberg shi itóico mais 
presetado do Estado 
Pesquisa 
A primeira pesquisa levantada pel Ponto Poltica(?) 
sobre a disputa presidencial em 2022 indica que o ex juiz 
Sêrgo Moro (Podemos) term 11% das intenções de voto, 
ficando atris do ex-presidente Lula (PT), con. 
Esquisito, muito esquisito 
Log em seguida, apareca far Bolsanaro (sem partido) 
com 24% Ciro Gomes (PDT) aponta 8. O estudo fox 
feto com mil erevistados em oo o Pai entr ou dias 16 
“e 4 de novembro, Esta fia primeira pesquisa let após a 
fiação de Moro sa Podemos 
Mais informações de Macário Batista 
e-maik macariobatistaquoLcombr 
macariobatista blogspotcom 

Alcolumbre marca sabatina 
de Mendonça para 0 STF 
O parlamentar vinha segurando a decisão há mais de quatro meses. André 
Mendonça, indicado por Bolsonaro ao STE, precisa antes ser sabatinado 

Após mai de quatro meses 
de res presidente 
“la Comisaão de Constituição. 
é Justiça (CCI) do Senado, 
Davi Alentambre (DEM 
AP), marco sabatina do 

ex-ministro André Men 
a indicado pelo presidente 
Jur Botionaro para uma vaga no Supremo Tribunal Federal 
(STE). À batina e votação. 
da indicação de Mendonça 
na CC vão senotecer na pró 

rate à ha 
mada “esforço concentrado. 
convocado no Senado para 
votar indicações. pendentes. 
para dire cargo 

O presidente da comíndo 
Infos que um esesdáio 
será elaborado sé o início da 
próxima semana, para que 
Todos os mares: pendemes 
de anslie na CC] nejam ce 
Aivamente sabatinados. “Voa 
faser à letra de todas ay 
mensagens Ipresidencia 
que etão aqui Vou seg 

Megralmento a decido do 
presidente Ido Senado) 
“rig Pacheco de o eso 
concentra quim 
adequado, fazermos as aba 

paca rag vias, come 
Indicações para tribuna 

Ele cao especificamente 
as indicações de Mendonça 
paca o SI e também para 
“ama vaga no Tribunal Supe 
rio da Trabalho (TST) ja 
indicado é à desembarpado 
a Morgana de Almeida Ri 
cha “Pemaaanente, se tive 
que esculer eu optaria por 
Colocar todos os cargos mer 
de moment, o cargos que 

alguns órgãos 
fome por não andar 
plo o Conuelho Na “comido nos 
Minkuério Público (CNMP). . para tomar um 
alirmando que as abstinas "O paramenta, na ocasião, 
que Ie cablam haviam 
atas, mas que o ph 
do Senado ainda não 
lou ae votações previtas 
O expresidente do Senado 
também afirmou que tinha 
preerência por realiza pet 
neiramenhe as sabutias pare 
Cargo com mando» e não. 

ido à preso 
recebendo. in que nh 

res. clsive ataques de ódio em 
virtude da sua rigido. Res 
pondeu à criticas de que de 
rspro poderia ear per 
gundo tm evangélico “Eu 
Jo jade Como que eu es 
fara perguindo um van 

Podemos filia hoje general 
Santos Cruz, que deve atuar 
com Moro na disputa de 22 

Coma presença do exi los Bolonaro (Republica 
e agora presidenciável Sérgio. nos-RY), filho da presidente 
Moro, 6 Podemos vai flar. da República O exeminiiro 

dá Secretaria de Governo 
ainda fi 0 responcável po 
tentar encontrar alertas, 
enquanto estava na over, 
pa conter a vazamento Tesão ao ceulr de M 
que acabou gerando a opera 
cão Spocfing 

Em junho de 2019, em 
um reunião sígiosa no 
Quarta General do Exército, 
sete gemeraia com inflsência 
no aho comando do Exér 
ct, entre les Santos Cruz. 
de reuras para trtr da 
então suspeita de imvasão do 
aparelho celular No encon 
tr, dass ferramentas foram 
apresentadas coma forma de 
comtrainformação. Uma de 
Iaserao poderoão sistema es 
pião Pegasus, defendido pelo gabinete paralelo. sob do 
oência de Caros Bolina. 

Ao UOL em decaraço 
festa à época, uma fonte que 
relatou que Santos Cr eia 
Sete dias depois da reunião, 
a demissão do general foi po. 
Bicuda no Diário Oficial da 
União (DOU). 

ministro é deal 
sidemte Jr Bolsonaro (tem 
partido. O event de Hlação. 

jo pre 

ocorrerá em Brasa é “ai 
contar com a participação 
dos presidentes estaduais do. 
partido, que também dev 
Bo discutir estratégias para 
campanha de 323º 

Amigo prútimo de Serio 
Mo, o general Santos Crur 
é entendido no Podemos 
conto ta forma de foral 
er o discuro de campanha. 
do partido em uma provê 
vel duputa presidencial no. 
amo que vem, tendo como 
Moro sua grande aposta. Há 
quem apone, entre as alia 
dos no partido, que à união 
do ex-jut responsável pelos 
casa da operação Lava Jo 
de Corta com um militar 
quatro etrls rea os va 
Tor da legenda. 

Santos Crer ot o tereiro 
ministro a deixar o cargo na 
gestão de Jeir Bolionaro O 
militar deixou o Palácio do 
Planalto após tuna disputa 
com o vereador carioca Car 

O senador Davi Acura (DEM-AP) cedeu e marcou a sabatina pa 

[am DADA, 

prima semana 
pior: queiooou 

es 
Alguns senadores elogia 

ram a inicia, mas apro 
veltaram par criticar a de 
mora para o agendamento da 
sabatina Esperidião. Amin 
TPPC) se exaltoa e bateu 
va mesa, afirmando que AI 
columbre, como. presidente 
da CC, é rum aúdio do te 
Eimento [do Senado, mas é 
tm xúdito rebelde, Alguns. cado de Bolvonaro - de um 
senadores, como Simone Te... total de 6 senadores, 
Det (MDE MS) e Caros Por Nos bastidores, 

concentrado e vinha falando 
que tinha a “espectativa” de 
que Alcolumbre relizara 
od sabatina pendentes. 
Ao mesmo tempo, à presi 
dente da CCJ também vinha 
repetindo nos últimos meses. 
que apenas pautaia à sab 
tina de Mendonça 4 ivete 
voto tuficdentes para derru 
Déda, Ele term dio que conta 
com 4 votos contr o di 

dinho (PL-RO) pediram uma. se que O principal motivo 
solução mais rápida sobre o. pelo qual Alcolumbre vinha 
aendário das sabatina regard à sabatina de Men 

dona é v fode ter perdido 
o controle sobre a distribua 
o de emenda. Além dio, 
fambém coment-se que ee. 
gota de ver aubtuida a 
Indicação de Mendonça pela. 
do atal. procurador oral 
da República, Augusto Ara 
Mendonça é nome errve 
mente evangélico” que Bolo 
aro havia prometido indicar 
puta uma vaga no STF 

Cenário 
O senador pelo Amapá se 

encontrou em uma poção 
ic para continuar seg 
rando à sabutina de Men 
donça, apesar do alívio pro 
porclonado por uma recente 
decido do STF, que garan 
dio a ee a prerrogativa para 
agendar as análives dentro 
da comido, Por out lado, 
eee à pressão sobe deu 
aliado, Rodrigo Pacheco, que 

Sobre o relatório da CPI da 
Covid, Augusto Aras diz que 
“tudo será remetido ao STF” 

O procurador-geral da 
República, Auguto Ara 
die que vai encainhar do 
Supremo Tribunal Federal 
(STE) o relatório e a provas 
obtidas pela CPI da Covid 

nado. O relatório final 
recomenda 80 indiciamen: 
to, dendo 7E peitos é duas 
empresas. “Nada do que fi 
encaminhado à PGR ficará 
na PGR Tudo ser remetido. 
para a Suprema Core, disse Ara, em entrevista do jorna 
Jia Roberto Dávila, na 
bones 

Questianado sotue o mo. 
tivo pelo qual compurtilará 
o materia,  cheie do Núni 
tério Público Federal (MPE) 
afirmou que é para que a Su 
prema Coe exerça também o papel ou a função releva 
e de controle de legalidade 
“Existem imâmeras provas 
submetidas à reserva de ui 
“lição. O Ministério Público 
não pode quebrar aquilo que 
se chama de cadeia de cus 
Nádia em certas provas, que 
estão reservadas à decisão ju 
dicar, die Aras. À reserva 
de juradção conse na im 
pesimento de outros órgãos 
Exercerem atividades que só 
podem ser determinadas por 

Juizes ou magistrados. 
aprovado mo Senado 

mento convidando Aras a 
comparecer ao Congresso 
para esclarecer quais ações 

das pela PGR 
eiório 

da CPI da Covil, À assess 
ria da PGR não die e 
aceitará o convite “No da 
de mavemibro, o PGR val se 
manifestar sobre o relatório 
da CPI da Covil; pontuou, 
é dar mai detalhes 

Ele recebe, em má 
relatório final da CPI da Co 
vd no dia 27 de outubro. O 
presidente Jair Bolionaro é apontado pela CPI como um 
dos primas respomáveis 
pelo agravamento da pande mia. O relatório sugere que 
ele seja respontabilizado é 
investigado por der crimes. 
“Esta CPI Já produzia re 
suitados. Temos denúncias, 
ações “penais, autoridades. 
afastadas e multas Investga 
es em andamento e agora, 
com “esa novas informa. 
qões, poderemos avançar na 
apuração em relação a auto 
ridades com presrogativa do 
foro noé tribunais superio 
res; die Arasna ocasião, 
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NACIONAL 
Passaporte. À prfetura de São Pado informou que encaminhou um ofício Mistério da 
Sei e à Agência Naiara de ilância Senária (visa oliciando a exigência da apresent 
o do passagoie da vacina corira cv 19 para estragos que ingressarem no pais. 

PODER, BasfiSôges 

STF gasta R$ 600 mil em grades temendo protestos 
(AG “ea cs drop 

tem 

Supremo Tribunal Federal (STF) 
abs pc para gastar R$60O ml 
na compra de 2500 meto de grades. 
par ceça seu pet, em Baia À 

Praça dos Tite Podres paso a receber qui 
mtos de grades no governo Dia, com medo 
de protestos, e seguem a oe Estas grades de 
contenção ordem tumhaiento de Brass 
pela Unesco, que exige a preservação do espaço 
Baco da cidade. Cada metro custará R$340 
aos pagadores de impostos. Tata R$600 mil. 
Praça cercada O al 9 ancdo polo TE ptnde a ajeitar o somos de ae. 

tes. O tal da Nação prevê 1.250 peças de 
alambrado medindo, no mimo, 2 metros de 
comprimento por 1.20m de aura. 
Dois pesos. HA ce ao o Il decretou que grades 
de ando de uma load Ma era et 
dao tombamenta Grades no ST pod? 
Povo go home 
A ata do he MS em Br perco da 

entao ST informou que grade servira para 
“el” e raça: Claro cla 
Tem história. 

Na Muda essa vive o marechal Bernard 

Parceria entre Brasil e Paraguai 
acerta conclusão de ponte 
A ponte, cuja construção está sendo financiada por uma parceria entre Itaipu e o 
governo do Paraná, vai ligar Foz do Iguaçu à cidade paraguaia de Presidente Franco 

O president al Bion rose eua nesta quarta le 
ra (20) com seu bomlogo parsguso, Mario Alo Be 
riter no Palco do Plano 
Após encontro, ambos de ram uma declaração oficial 
A imprena. Entre 04 temas alondados na encontro, está 

construção “da segunda pontede ação entre o dois Palco 
“Nesta vita de serviço, velo o nobre president do 

Paraguai tratar de vários a 
sumos cones. Como, por exempo estaremos, e Des quiser. concluindo“ segun da pose com o Paraguat em 
meados do an que vende e Bona. 

A pone, ca construção sã Fondo nanciada por 
pe Binacional € o ver. no do estado do Paran ai 
Ago o o gua À de de paragala de Presidente 
Eranco. Aualmente, s única . President Ji Bolsonaro se reuni, otem, om seu Bombloa paraguai, Mario Ao Bender 
ponte existente entre os dos 

O Itamaraty vai desfazer a troca 
marota das residências do em- 
baixador do Brasil em Bruxelas, 
Bélgica, com a do nosso re- 
presentante na União Européia 
(UE). No governo Michel Temer, o poderoso secretário-geral do 
Itamaraty, Marcos Galvão, de 
olho na bela casa há anas ocu- 
pada pelo embaixador do Brasil, 
Sesighou um assessor para o 
cargo e ele próprio para chefiar 
à Missão na UE, muito menos 
trabalhosa. O ex-assessor, agra- 
decido pelo cargo, não ousou 
criar dificuldades à troca. 

Montgumery comandante das foeças inglesas 
de bertação, a quem a Alemanha nata se 
renders 
Marcos quem? Dylon, eos comeco a abs quadicação de Gard, is dae que sa pas 
gem pa Mo a UE ques do fa 
Trabalho haverá 

Do tipo articulado, Mascos Galvão agora 
cavou sta designação pars a embuixado em 
Pequim, onde não se repeirh à moleta de 
Brulas 
Honrosas 
Com exceções como Paran Pesquisas e Or 

do os Isto correm pur pm” 
Tala de Balsa. Evaporaram vantagens de 

poses é a Ponte da Amizade. . ses em 1973 ot o que via cado, com foco em tilipia O 
“que conecta Fou do Iguaçu à. xou 4 construção de laipu a . ema depende de um exame 
Cidade do Leste “maior hidrelétrica do mundo . por parte do Parlamento pa 

Ainda segundo Boliona- em produção de emerga. A . raguao “Caso so se concre 
ro nos próximos dias está. revisio dos fermos daqui t2e.o Ben cresceráem 40% 
previa Uma mova agenda dois anos ocorre porque os . na tu quantidade de pesca- 
Entre os dois presidentes, dois governos terio amet. da die o brasileira 
“dessa vez para para assinar “ zado a divida cotraida para Outro tema t 
outra ordem de serviço para. financiar a obra encontro foi o combate ao 
obras de construção de uma A principal dicusão, crime organizado ns re 
ercira ponte enre os dois nesse cao, tem a ver como gido de fronteira “Creio 
países, deça ver sobre o Bio . destino dos recursos que vio . que ambos os países têm 
Paragua, ligando as cidades . sobrar após a quitção dos demonstrado ums forte 
de Porto Murtinho (MS) à . empréstimos. que pode ser . aliança e Cooperação. o que 
Carmelo Perla. de aprcximadamente US$ 1. tem gerado enormes reul 
Anexo C 
Out tra dscuido pe Tilópia 

búlioporanoemeeceta tados na luta contra o cr 
me organizado. No esto do 
Paragua, expulsamos mu! 

Jos dois presidentes diz res. Boltonaro também men- tas pessoas solicitadas pela 
pelo às negociações sobre o . cionou o avanço das nego- . Justiça da República Fodera- 
Aneto C do Tratado de Hat. cações para liberar a uso do tiva do Brasil e com a coope- 
Pu, que vencerá em 2025. O lago da Usina de Iapu para ração do governo braleio” 
Seundo assinado entre os pai. a criação profsional de pes. afirmou Abdo Benites 

[ com ANoRE Brito E nAGO VASCONCELOS] 
até 35 pontos, agora são 5 ou é To porque. 
a parti de e de bn, todos serão chnigudos 
dispor a pesquisas à Justiça Ele! 
Frentes. 
A Frente Parlamentar Mita da Inteligência 

Arica fl instalada nesta quarta (24) no Coe 
rs. Apesar da nome ielevina do tema. 
Será a 367º frente pasamentar a sr Insaada 
apenas nesta Legado. 
Não há ânimo que resista 
Com o jornalismo de famerári em decir, 

co à vacinação recunde, aposta de agora no. 
“cane ecoa” em 2023. Não chega a provo 
car cas, mas explica a queda de 1.84 na com 
ça do consumado 
Discurso de ódio 

A depotada ia Ki (PSL DP) ft tacada 
as ros soctaa po lenta traz de va para 
TO anos a aposentadoria compuldria no STF e 
a serviço poco O deputado José Medeiros 
eba que e Ki fes ga ao PT, ao sera 
“dê de pie ducuro de do et 
Dança dos números 

Levantamento ModlMais revela que Bd 
sons avanço quan ato pootos percent 

Croquis voador 
Estudantes de engenharia curitibanos do 

Proeto Rondon mudaram a ace de Job 
mara (RN) Reformar o corto à praça. tê 
construiram um chula Deixaram saudades. 
Meses depot. o pele Ono Bomba vece- 
Bu um recado 0 elas prcuavam de 
croquis da bras que apadaam a vet, 

desde ul, quando dra que o presidente tinha 
pes 25.0 ds intenções de vt La fi de 
ABA para 34%, 
“Senhor TV" 

Flávio Cavalant Je já conclua ro so. 
bre seu pl, o saúdoso apresentado. À obra 
“Senior TV está em fe de produção na 
iara Matriz e deverá er lançado ainda no 
verão que se inicia 
Precisa melhorar À Aneel comemorou à marca de 20 giga- 
ato de capacidade para geração clica de 
energia, sullente para 20 milhões de pes. 
oa Se fossem 100 Egas, não precisaria 
mos de termliricas 
Produção nacional A Fudação One Cruz (Foca) em 
tregou ao Ministério da Sade um lote om, 
29 mulhões de doses da vacina AstriZeneca, 
“que produz no Brasi. No total há são 1366 
milhões de doses entregues. 
Pensando bem... 

a Blade Friday no Brasi é tão fla quan 
to à promea de let das fake news que servirá Alibendade de expressão. 

para um trabalho de conclusão de curso. O 
Prel não entende direto mas socio, 
Tegundo rea a led, le fot aos Cortlos e 
tou um telegrama: “Impossivel encontrar con. 
qu ma segue à melho raia da regido” 
Em Curia, estudantes perplexo receberam, 
o prefeito um paro preto 

Ambiente: Hamilton 

Mourão defende 

fortalecimento de órgãos 
O vice-presidente da Forças Armadas estando 

República, Hamílco  — coonde 
Mourho, defendeu, ontem. miltares na regido, 

ndo operações 
aum | (30) oieee de Cop ider detuca— Resultado Abdo ambien. como Mourão volto nat olmao Brnlcrodo  buir o entado negaivo 

TiÓMBio) 

Meia Ambiente e dos Re- do último 
cursos Naturals Renová 
ves (Ibama) e Inst 
Clica Mendes de Conser 
vação da Biodiversidade ICMBio, ministérios é 

disse o vice-presidente so dest 
participar de audiência E 
Pública na Comiudo de as operações não foram 
Relações Exteriores e de bem-suctdidas devido à 
Defeta Nacional da Câma- falta de converta entre 

iodo à falta 
jo entre or di 
re envolvidos 

Armadas, Ibama, 
De acordo com à 

presidente, trabalho 

Operação Samaúma, au torrada no final de junho 
Primeiro moment, 

ra dos Deputados. os elementos das Forças 
Mourão, que preside Armadas e das agências. 

“o Conselho Nacional da ambientais, seja o Ibama, Amanbnia Legal órgão o ICH Gu a Funal colegiado responsável por. Tamos operar na área 
condenar é acompanhar a. e; na hora, não aparecia implementação das ações”. ninguém do Ibama para públicas foderae de pre. multar [os infrator, 
dão e desenvolvimento da. ndo vinha o pessal do Seg, fo convidado para. TCMBo, da nal Houve 
tratar do desmatamento muita dificuldade dise 

Anda durante sus decla- | ilegal a participação Mourão ao reconhecer 
tação, em que repassou pa- | das Forças Armadas nas que, apesar da presença 
moeda os temas tratados | operações de combate multar e do aumento da 
com o preside bensieim, | aos dlicitos ambientais na. área desmatada o número 
Aldo Benier destacou are” | Amazôn Legal -regio de multas cont 
lação profunda entre ou dois | que compreende novees- — comete crimes ambientais 
paises é fer o comvie pura | tados: Acre, Amapá. Ama- caiu 
ma vista oficial de Boleo- | zonas Marinho. Mato Os deputados quise 
aro do Paraguai, que im 
da ndo ocorreu durante ese 

ram saber se não teria 
ido male eica aplicar os 

mandato O vice-presidente foi recursos federais epas- 
“Convidei o presidente | questionado várias ve. sados às Forças Armadas 

Belsogaro para uma vista | 2essobreo aumento do para contratar servidores. 
obcial Ele deve exa vista | desmatamento na Ama- públicos e adquirir equi 
Sócia do por paraguaio | aínia Legal ao longo dos pamentos par Ibama e 
Tia povo, da paiiqueo es” | últimos Ti meses Para: o ICMBio argumentando 
time € o respeita O que nos | mentares queriam saber que, ho passado, dois 
une anime não de [1] | acatada destruição de institutos demonstraram 
colegas presidente mus me | 13,235 mil quilômetros que, dotados da estu 
Ta vis, mesmos principe. | quadrados da Foresta necessária, sl capazes de Cactos demeeráiia e her” | Amarônica mesmo o coo- . contr o avança da grila- 
Trios die (iodas as maé- | selho tendo sido restivado geme do desmatamento 
Tasso da Agência Des) | em fevereiro de 2030,cas de terras públicas. 
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CIDADES 
Our. A ia ds es promo, esa ira semana de ea, uma sr de aviao espe 
atas em tração ao Da da Caesiênci Negra Hoje (25 pr expo a escrra e canoa Pica 
“Ae é reed a bica da Viagra um pao sore anca a negro na oca 

INTERIOR 

Orçamento 2022 do Ceará 
A exemplo de Redenção, h alguns dias atrás, na 

tima segunda-feira (23/11), a Assembleia Legislativa 
repetu ha cidade de Cratei, a discussão sobre o Or- 
gamento do Ceará para 2023. Ft mais um encontro 
democrático da Combssão de Orçamento, Finanças é 
“Tributação da Assembleia Leglativa-CE que através de 
audiência pública ouviu sugestões de lideranças regio 
als para aperfeiçoar a pro 

Saiba mais 
A proposta de orçamento para o próximo ano será de 

R$20,5 bles, um recorde. O Seminário "Apresenta- 

Univertáro da UP de Er. Prepara 
mentário Anual (PLOA) 2022 compreende 
acl trt do Exu, its ddr, 

O próximo O preidene da Comisdo de Orgamento, Finanças « tbunção, deptado Sérgio Aguia (Foo), die que paro peúno ano  LOA eim tm erames HO dE RS 34 bilhões em ivetimentos montante a dar picado na entidade de grades projeta de incstrata portes paras desenfimenas econômico do Cet Segundo Sérgio Agua. ça ff prata a pa ds ecos pi a fai 
de ande, segurança pública e educação, superando oi ralos sinos eigdos coetiscinaimene Pata Eicação, par ele à papa prevê má aplcição Is Es gue coa adapincnçÃo dese “eivintnt do esa ee tono de 25% da Resta Liquida de Iponts e Trniertcis (RETT) Na área cb sã Eidos gatos de 147% da RLTE 
Etambém 

O orçamento do Ceará prevê, ainda, a destinação de 
R$ 662,7 milhões para realização de concursos e as- 
cenabes funcionais para diversas categorias profis 
nais, com destaque para a Polícia Militar Polcia Civil 
Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) 
Perícia Forense e Corpo de Bombeiros. 
Lideranças convidadas 

Sertã de Crateta- Aarend. Ipaporanga. Parana. Cantada, Ipueiras, Santa Quitéria! Creta Mon” hor Tao Tambor. Hirolândia, Nova Russ, 
Independência Novo Oriente. oram atada repre 
sentidos o municipios de Alaba, Paramba, Tan Arneiro. Quieranopolis. 
Mais informações: 
e-maik antoniovianaicestado.com.br 
marcossarnivafiostado com br 

r4 
DLASS Ps$ 

CC dr) aN 
IDAS 

Procon divulga preço de produtos 
e Agefis organiza fiscalização 

Órgão informou a lista com 211 ofertas para este ano. Além disso, foi anunciado plano 
de monitoramento de estabelecimentos comerciais e de recebimento de denúncias 

Às vésperos da edição 
2021 da Black Frida, rea 
tada neste dia 26, o Depur 
tamento Municipal de Bro- 
teção e Defesa dos Direitos 
do Consumidor (Procua 
Fortaleza) divulgou a lista 
ce os preços de 211 prod 
tos mas procurados durante 
esta sexta, periodo no qual o. 
Comênio alerece promuções 
e olertas aos consumidores. 
Para conferir a reação, é 
preciso acessar o site da Pre 
feitura ecl na opção “De 
esa do Consumidor - voe 

Jo cas da Capa 
Enquanto o Proco amu cia emontora os preços. Bs 

cado da Agência de Fcis cão de Fotaleta (Age) de 
stabelecimentos leais setas no recebimento de denúncias d população. 
A intenção é “aparar se ba ve redação de preços em 
produtos na Back Fray o 
falsa propaganda para cap tação de consumidores a 
que caracteriza publcida de engano. Or principais 
problemas” encontrados ns Fuck Friday do “pubicido 
de abusiva Ou enginon” o do cumprimento da oferta De sendo com a dire 
toca do Procon. Forte Enlindia Rabelo, o ole tivo da divulgação da lia 
do Procon é permitir que o 
público comomidor Ye que se aquele produto 
buscado est realmente em 
promoção “Quem ndo fer a 
Tau moatocamento de pe 
co pode far uso da luta di Prom é realizar o com partivo pontua. À dneues 
também aponta que a outra opção é bancar informações de preços em ts de húsca 
open, que ram 
deves produtos" 

Eneylândia destaca ainda qe, a comp pel 
bilidade de “detido Produto er té ste dias da dia de ve recebimento, 

sem apresentação de just Retira, vista que o Cio de Dele do Consumidor 
(CDC) agua o direto de arrependimento para aque consumidor que não teve à 

de cone é lar o tem comprado Já nas compra pel inter 
ne, a recomendação é que a Pegumento seja feto por cartão de crédião, pos, o 
Aisaalguma oferta ão cum. ida o pos funde em e, é Pomível supendor 

O preço de um TV 5 odegadas, segundo o Procon, creu um mero de 2%, de 10 17 de ovemino 
celulares, totebooka, TV. tro da Fortalera, por exem, 
Topos « geladeiras. Segum plo, pode variar até 69%, 
do o levantamento, Já há. sendo encontrado o produ. 
Indicios da elevação de pre- to, de 40cim, por R$ 129,00 
os antes da Black Friday. a R$ 21940. O Procun aler 
O preço de uma TV (55 somente na 
polegadas). por exemplo a da promo 
custava R$ 3779,10, no dia ção será pomlel identifica 
10 de ovemibeo. No último se há ou nda publicidade en 

sexta 

nuoaoraent di 17 dee pano da "população cadastradas 
est, o memo produto, da do canlçde denis 
coma mura custava 5 FigCAlizaÇÃO consumidores podem rel 
SOMAS, o que representa 
dum aumento de 33%. 

Em conjunto com à equi 
pedo Procon, a Ap 

denâncias pela Ce 
de Atendimento ao estará mid pelo número 151, as sim como na Poa da Pre 
feitura, no campo “Delesa 
da Consumidor” Outra por 
“iblidade é enviar denúncia 
de falas promoções pelo 
aplicativo Procon Fortal 
alaponíve nas. plataformas 
Andrade 105. 

ventiladores. Disnte dos da 
dos obtidos o órgão resal 
ta que a dica é pesqui O 
preço do ventilador no cen. 

meritas do estipuladas de 
acondo com a capacidade 

- Eletue compras em des confávess Para veica a segurança da página. chque no. 
“simbolo de cadeado que aparece no canto da barra d endereço ou no rodapé da toa. O 
endereço da loja vital deve começar com (tp; 

- Todo se deve entr o CNP da emprosa ou o CPF ca pessoa responsável, 
ab de informar o endereço fico onde a loja possa ser encontrada ou o ento 
Faço eletrico para que possa sor cortatada e números da telefone; 

- Computadores de acesso público não devem ser usados para comércio ate- 
tea ou imeret banung- 
- Alo a descrição do produto e compara com outras marcas; 
- Emo importante imprimir ou salvar todos os documentos que de-| 
menstrem a fera e confermação do pesto (comprovante de pagamento, 
contrato, anúncios et; 

- Nas compras poi itemat,  prertncia ao paga- mento com cartão da crédito, de forma parcelada. 
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2 INTERNACIONA 
vd. O Cerro Es e Coe de Doenças go um alta de so "mu ao” de Cod em 
dezembro je ro continente, se não home uretra vacinação e intsficação de políticas 
pública de prevenção Campanes de reação eram éxo em er hopazções e mer. 

Ao menos 31 imigrantes 
morrem em grande naufrágio 
Naufrágio, que aconteceu perto da costa francesa, entre Calais e Dunquerque, 
é o maior desastre desse tipo na região desde 2014; uma criança morreu 

tos de Cale e Boclogos na Ao menos 34 imigrantes morrera do tenta cruzar Desastre core feio bas ns em fer O ra a Mancha mess "O dente ita o quis Coca deSo nigames egundo entidades de 
quarta (30) em dire. pesgpuoê fer castro: — és quai.o pioram. rolos hum. cotahs o as Reino Unid, ego. Base e eres Edo. Ego Rara o o que mao. ds pasar à ar aros do e Minimo do inte BR. pol de ve decr. cao membros de im ami. indônco cada ver aires 
da França. Entre os mortos 
estão ico mulheres e uma 
criança; outras duas pessoas. 
oram resgatadas com vida. 
Em entrevista coletiva, o 
ministro Gérald Darmanin 
armou que ao menos uma 

“riste e chocado Boris af 
mon que o Reino Unido não. 
deixara “poa sobre per” 
impar o trico de eres. 

Enade "A França ndo vi 
deixar o Canal da Mancha e 
owmar um cemitério afirmou 

Da cunda irmao, Inchndo. 
um Bb. perto de Cal, em 
tubo do o pasado Ati. 
de 15 meses foi enconrado 
obs ses depuis, a Noca. 
So mete a 31.5 1 penas 
tentaram crusar o cala pur. 

pessoa continuava desapa- do outro lado o id costa da França, segundo 
Tecida. As buscas conta — Emanuel Macro, que deve. o governo francis See nham 
vam até o fechamento desta. faser uma reunido nterminis . morrido ou despureido sé 
edição, O naufrágio, que. tera na manh desta quinta. agora e 7.80 baia sido re 
acobeceu perto da costa “Nunca podermos condenar. ptados Peiram ao no Re 
Francesa, entre Calls e Dun. osuficiente o comportamento . no Unido 257 ml imigrantes 
ng É o mao dote crimimo ds cora. mas que nro dos 47 dead cm Deu 
leme tipo na reglão desde  diss que organizam esas ano pasado. “que, so nove de Cala um 

4, quando a Organização Internacional paso a ole E ros para tentar 
tar dados do canal. 300 suspeln foram presos Nesta quarta. pescadores atraves. e predio 35 su 

Quadrilhas. passaram a desde janeiro, quatro deles. foram os primeiros a avistar. pesos detrábio humano. 
usar à rota maritima de- . gados do desastre de hoje... corpos ao lado de um Bare. Na semana anerãor 0 n- 
pois que os governos aper. Jena Cate, primeiro mi. nas águas do canal Segu- . mero de pessoas que atraves. 
taram a fcalização sobre. nlstro da França também cl- do ee o número de pescas. saram o canal em um único 
caminhões, nos quais os. pou asquadrihas “Meus pen- . denio dos botes era maior do . dia bateu o recorde de 1.185, 
imigrantes eram “escondi 
dos. Em ata desde 201%, as 
travessias em botes explo diram neste ano, causando 
atritos entre França e Reino 

do, O prelê britânico, 
Boris jolon, cuja política 

a R$ 27 mi para chegar so 
Reino Unido, e há ratos de o mubcente para repelir o 

gêna 
na noite desta quarta 

Scholz conclui 
acordo para 

suceder Merkel 
O semáforo est aces serão apicadas com igor 

lise nesta quarta 23) Olaf e elit das medidas será 
Schola 63, do amunciaro monitorado de perto para 
acordo que devetomálo “desenvolver curas capas, 
o sucesse da primeira: soneca” 
ministra Angela Merkel, Jutos, emosem novas 
que há 16 ano governa ambos schunces de barrar 
Alemanha Semáloroéo esta eme quarta onda O 
apelido da colizdo entre novo governo edeal fará 
deu partido, o SPD (sois: oque or preciso para levar 
democrata, os Verdes eo 
FDP (liberal) e fr reler 

Aluna a Bars Schoir 
es advesdrios durantes 

«gera O social democra- campanha eleitoral, agora e prepara par aum ses parceiro de cngação 
a Alemanha num momento — Ammalena Bserbock Col 
“em que os novos casos de 
Covid-19 chegam a nível 
recorde desde o começo da 
pandemia. O combate doença foto 
peter poto dee Es a meo deu 

der dos Vende, serk ministra 
“as Relações Eseriores eo 
Jidr do era DR Ci 

Sa enem 

ERLEEE Ni il di] mi up Hi 
| 

Ear papi 



O ÚLTIMAS 

As doenças “relacionadas 
ao Saneamento Ambiental 
Inadequado, (DRSAT) causa 
ram eéea de 09% dos 
tos ocorridos no Brasil entre 
2006 é 2019, Entre as mortes 
ocorridas apenas por doenças 
infecioas e paraatárias no 
Bra as DRSAT representam 
2157 dos ts no período 

Às regiões. Centro-Oeste 
(4204) € Noneste (27418) 
são as que registraram os 
maiores percentuais Os da 
dos estão incluidos na terceira 
edição do Alas de Sanamen 
tor Abustecimento de Água € 
Esgotamento Sandro, lan 
cada hoje (2) pelo nt 
to Brasliro de Geognfia e 
Estatística (BG), De aco 
do com o dão, os números 
“dimensionam ou. imptos 
de tm saneamento amblenta 
desigual ainda não univena 
Úrado no pur 

De 208 a 3019, oram no. 
ticados no Bras 181430 
casos de DRSAL, com 
tema nico de Saúde (SUS) Aa principal cas de mar 
te oram Doença de Chagas, 
iarrei e dsanteria, que cor 
responderam à quase 81,5% 
dor óbitos no periodo. 

A leer asa de óbitos 
regides Sudeste e Cen. 

tro-Oete focam por dengus, 
a e ing: Já na e 

go Norte, as lismanínies 
foram as principais causas, 
No Nordeste a principal eau 
sa fo a esquisoomone e o 
Sul a eprospiroe, 
Tratamento 

Para a geógna do IBGE 
Daiane Crie a explicação. 
tb na fala de tratamento de 
no “Eugoo a céu aberto 
colabora na proleração des 
sas doenças, dai a corelação 
ie nte aa enfermidades 
o aneimento precri; die 

O Alas faz uma análise ter 
roi dos dom da Pequi 
sa Nacional de Saneamento 
go 2017 (PNSA), além de 
outras Tones do IBGE e de 
outras Instituições. Segundo 
O IBGE, o permite etbele 
Ger “uma vio articulada das. 
“ereção rua existentes 
raquel ano no que se reere 
A disribuição, abrangência 
é qualidade desses serviços. 
de taneament peste nn 
municipio branleros” 
Ea edição apontou que 

regionais relevantes nosser 
viços municipais de esgota 
mento santário e de aba 
cimento de água, entre 2008 
e 2017, houve um avanço 
no número de cidades 
Berta. por “ses. serviços 
em todas as regiões do pas 
Clgência Brasil) 
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órgão quer cobrar 
vacinação para entrada 
Anvisa propôs que o governo federal cobre o certificado de vacinação 
contra a Covid-19 como forma de liberar a entrada de viajantes no Brasil 

A Anvisa (Agência Nacio 
nal de Vigilância Sankária) 

loema de liberar a entrada 
de ijants no Bras. A me 
“lida “era para. permitir 
à imigração por terra. Hoje 
as fronteiras então fechadas, 
com algumas exceções 

Mas o presidente far Bo 
sonaro (em partido), que 
distorce dados” sobre segu 

Integrantes do governa. À 
Anvisa eneou parecer do Pa 
lácio do Plaalia o Últim 
lia 12, após ser questfonada. 
sabe 4 Meia de Bolionaro, 
mas não recebe esposa 

Segundo relatos de ime 
gramtedo governa, a agência 
armbém supere enduseces as 
regras para voos Íntermaco 
mais. À idea é que vinantes 
façam quarentena de cinco 
las, memo ve apresentarem. 
teste RT-PCR negativo para o. 
tema, seia diopen 

je o gorro cobra a 
apresentação do teste RTP 
CR, mas não exige quaten 
tema, pesar de à Ama su 
ir esa medida há meses 
Bolsonaro die nesta quar 
ta-eira (24) que prefere abri 
as fronteiras mas não manda. 
nas decades da agência reg 
ladra. Ee afiemou que co 
verso com a presidente da 
Anvisa, Antonio atra Tor 
res sobre o tema 

Aa a o é eta quo amet e cas da Cow registado a Europa prestando o Brasi 
Na minha parte, não de- O governo deu aval apenas . mais recente é de outubro e 

do, ndo mando na Anvisa, para cruteiroimernos, o governo abriu nova discur 
nas) à gene não trt from. Desde desembra de de ado sobre o tema para avalar 

tera fechado”, disse Bohona. 2020 0 Bra cobra a apre. a iberação das iromtera, 
Tem a questão da ecovo- . sentação de exame RTPCR A Anvita tem recebi 

cota E o vira 
montão de “para quem entra no Brasil do alertas de cipecialistas 

Por voos internacionais À “sobre o rixco de aumento 
Tetncia chegou a propor qua: . de casos da. Covid-19 no 
remena de Va dias todove. Brasil. Além disto, gesto 
tes viajantes, depods de cinco “rey do SUS pediram para 
lia, ma o governo vetou. a agência sugerir a adoção 

passaporte da vacina” à 
Regras viajantes, especialmente no tur que 6 sume 

da Cowd-19 registrado ma As regras sobre entrada — periodo das festas de fim de 
Europa, entre outros locais, no Real durante à pande: ano e Carnaval, 
também ocorra no Brasil. À “mia são definidas por por: Procurada agência dime. 
agência também quer impe- . tarias asinadas pelos mi- que não decide sobre as te 
ir que o pais vire atrativo. nitro da Casa Civil, Saúde. gras de entrada no Bra o 
poa turistas não vacinados... e Justiça, com base em pare- que cabe 408 ministérios, À 

Tá a regras para entrada. ceres da Anvisa, alnda que. agência não confirmou nem 
recomendações da agência, negou que pediu a adoção do 
como de imposição de qua: . "pastapore da vacina 
rente, tenham sido lino 8 us contdoa acusar 
radas até agora À portaria AD imemoennóc omir 

Amazônia: centenas de balsas de 
garimpo avançam no rio Madeira 

Centenas de balias de 
dragagem operadas poe pa 
timpeiros empreendem uma 
corrida por ouro na rio Ma 
dera, importante afloente 
do Amazonas, navegando 
por vários quilômetros em: 
quanto às sotoridades es 
fadas € federais discutem 
quem é responadvel por im. 

bombas de água esto amar 
das juntas em filas que 
quase atravessam todo o bege rio Madeira. Uma tes. 
temunha da Reuter aviso 
fumaça de escapamento io. 

ão aspirando 
do rio. “Com. 

lumos mada menos que 500 
alas. Eles estão lá há pelo 
menos du semanas co po 
vero não fer nada, die o 
axivista do Greenpesce Bra 
si Damicey Aguiar 

A corrida pelo ouro co- 
to em que lideres mundiais. 
se reuniam para a COP26, 
Conferência “das Nações 

mente, o desmate, a destru 
ão cresce 22% de 3030 para 
dna chegando 13295 má 
maior valor desde 2006 

O. próprio Toonaro já 
chegou a desutorizar ações. 
de salvação que estavam 
em andamento O rio Made 
ra peore cera de 3.300 km 
desde sua nascente na Bolivia 
travada Borat no Hralté 
desaguar noi Amazonas. 

Ae balas de drag 
vegaram no abaixo da 
de Humaitá, onde houve um 
aumento na extração ilegal 
de oro. e foram vias pela 
dtima vez a cerca de 650 DO quilômetros de distância em 

a Autares, um municipio a mo 
Balsas equipadas com bombas de água estão amarradas juntas . deste de Manaus. 

E Uma porta-voz do Instituto 
Unidas para Mudanças Ch- Números Brasileiro do Meio Ambiente 
múticas, em Glasgow. no No govemo Bolsonaro, e dos Recuros Naturais Re 
Reino Unido. Durante o. porém, Os niveis de desmats- . novíveis (Ibama) die que a 
evento e nos áltimos anos, o . mento explodiram e não pa: . dragagem legal no rio Made 
Eoverno têm reclamado que . cam de crescer na Amarônia. ra não é responsabilidade do 
A visão Internacional cris. Os dados mais recentes do. governo federal. mas do Esta 
Se políticas ambientais sob . Prodes, sitema do Inpe (ins... do da Amaronas e do Inst 
Jair Bolconaro (sem partido). tíuto Nacional de Pesquisas to de Proteção Ambiental do 
ão são justas. Espaco) que mede, ama” Amazonas (paam) 
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nomia Eneas a qua 

Cenário é de retomada É ds : 
nas cinco regiões do país 
Cenário no terceiro trimestre é de retomada da atividade em todo sin aÃ pa ii 

país, principalmente no Nordeste e Sudeste, segundo Banco Central 

Sudeste 
No Sudeste, a atividade 

panda no terceiro timestre, 
favorecida. pela recuperação 
do setor de serviço, com o 
avanço da vacinação contra 
à Covid e menor ee da 
pandemia na região. Todosos 
Regent de serviços apre 
sentaram abertora de vagas, 
com destaque para ativida 
des adminis e serviços 

nplemenare, alojamento 
Ealimentação 

Por outro lado, o boletim 
aponta que 0 comércio va 
rj, pós vários meses de 
lt estabiade, registrou 

mai promanciada à 
par de agosto encerrando o 
fercelo times com varia 
ão negativa 
Em que do 2 setores po 
qulsado, com destaque para 
Hbricação de outros produtos 
detranaporte (1179) e vecu 
los (8,88), Com io no e 
mestre o indice de atividade 
econômica d regido variou 
DAM, ape expano 04% no 
periodo anterior. 
Nordeste 

No Nordeste  crescimen 
to esonômico. no Trimestre 

ado em setembro fl 
do pelos serviço des. 

tacandoe ox prestados ds 
famílias trarapores, emam. 
bite de recuperação gradual 
da mobilidade das peso € 
de gira melhora no mea 
lo de ribalho, 

“O conte de arrefei 

No Mendes, rescmanoeconmca no tree encarado em setar ra pes serviços 
mento da pandemia e melho 
ra da conança reflete em. 
mate dinamimo de ativida 
es que dependem de imera 
ção Noca, como os serviços 
Prestados da família ea vela 
Clonadas a trio, que têm 
maior representatividade no 
det di beim, 
Também houve um cenb 

rio de recuperação parcial da 
indústria de trandormação, 
“ap reraçõs nos dois tt 
o Indice de atividade econd. 
ma da regido expandis OS. 
no periodo em rlção do am. 
feto, quando ervceu 08% 
na mesma base de compara 

Centro-Deste 
O Centro-Oeste registrou 

sescimento mas moderado 
no fere trimestre, nen 
cindo principalmente pelos 

fetos da menor produção 
de milho e cana-de-açõear, 
O resultado post 
tentado pla expanda do co 
mércio, da contrução cii e 
dos serviços de alojamento é 
alimentação O indice de 
vidade exondmica da região. 
mestre de 2021 em relação so 

Norte 
A Região Norte não repe 

tis o bom desempenho ob 
servado no trimestre anterior 
Segundo o boletim, o recuo. 

a descleração 

era de 
produtiva. O indice de at 
“ade exonômica da repão re 
“ou 1% no teto trimestre 
do ano infivenciado pelas re 
trações no Amazonas (3,1%) 

ePará 09), 
Segundo o boletim, no se 

tor de serviços. pesar doar 
refecimento da “intensidade. 
da recuperação na margem, 
o oe registro espada no 

Sul 
À Rego Sal sinal de 

sacderação do procemo de 
creci com indicadores 
a prodação 
some ahamo do 

recupera 
ão da setor de serviço. que 
capandu pelo quinto periodo 
em sequência, mitigindo a 
reação da atividade con 
mica: Todo 08 segmentos 
registraram ala sobretudo os. 
destinados à famílias eos que 

vem contato pessoal 

Investimento no turismo na Bica 
do Ipu e Bondinho de Ubajara 

Maior queda dágua da Ser 
a da blapaba, om 130 me 
tros de altura, à Ba do pu 
va receber um investimento 
de R$ 14 milhões do Gover. 
no do Ceará O anúncio oi 
feto pelo governador Cami 
do Santana. ontem, durante 
1 solenidade de entrega em 
ipa da 52º base do Comando 
de Policiamento de Rondas é 
Ações Intensivos e Ostensas 
(Caio, que também rece 
be uma central de video 
autoramento - a SI do Cear 
O projeto vis fazer com que 
o oca possa eceber turistas 
dano inteiro Alm iso, re 
saltou que aguanda somente a 
Acença de operação da Ibama 
sra inaugurar o Bondinho 
Ubajara que H exá pronta, 
“amos numa região in 

ssa, de uma clima mara 
vila de uma terra fértil 
produtor, cheio de pousado, 
de hotéis, temos um equipa 
mento aqui que é um atrativo, 
que és mos Bica do pu Um. 
Pstrimônio daqui, um pa 
friménio do Ceu, e tanto o 
preco quanto os toos de 
pelados, sempre trabalhavam 
comigo para ver tm alterna 
dia não só de urbanizar, mas 
de melhorar o local Mas não 

O rt de Sa mides via ar com que o cai possa recber 
urso aa intro 
só io, temos de pereniar 
a bica. Na época do verão à 
gua pica de ci, ss per 
demos a her o atrativo a 
gua caindo pelas pers. por 
a custe e etáspro 

vado R$ 18 milhões pra que 
A ente posa ter um projeto. 
para peenizar a mosa Bica do. 
pa, e se precisar de mui di 
bei, à gene coloca. Aim 
melhoras o local  podere 

mos receber turítas o ama in 
ei eelou o governado. 

O “prremador encerrou a 
foi stualzando informações 
sobee o Bondinho de baja 
ca “Em breve voar aqui 
Serra de Ubajara para inaug raro Bondinha que están, 
Tudo Boni. Toda semana eu 

dade (ICMBio) Hberavem a 
cena de operação pois be 
tá da proa e ser a bic 
an ndo podemos operar o 
Bondinho Sei da importância 
“dee equipamento ara o tu 
siso da região da sera: na 
Enc Camo Senna. 
APA 

A Área de Proteção Am: 
bia CAPA) da ca do Ipo 
compreende áreas de encoo- 
tas, setores mais elevados 
da serra e as nascentes dos 
Riachos Ipuçaba é Ipazinha. 
A área abrange uma des de 
JABA6O hectares À vegeta 
do é tipica de Mata Alântica 
É é repesentada, principal 
meme, por espécies como o 
ipê bar, babaçu ingueiras, 
Pie bromélias 

da se reuni ontem com o 
dieor da Porto de Roterdã 
René van der Pla. Na comer 
sa ol debatido o grande po 
tencil do Ceará como fome 
de divensos recuos renovi 
ves. O hu holandê,paee 
mo comercial do Compleu 
Industrial e Portuário do Pe 
cêm (CIPP) desde deu 
de 2018, é 0 maior po Europa um dos lideres mun 
ala no incerto do vio de 
energas limpas. O encontro 
aconieceu na sede da Vice 
“Governadoria, o bairro 
Mei, em Foraera 

Tuclda Cela remalou o 
dom trabalho do estado na 
manutenção de práticas be 
méficas pára o meio-ambiente 
“O Cenrk posa condições fa 
vorávei para continuar com 
sua ações em prol da mu 
emtaiidad, que precisam 
seguir independente da ca lendário ou ciclo polia para 
que ese desenvolvimento im 
Portate seja mantido”: die, 

René van de Pas aprovel 
tou o enconro para logar o 
CPP é reconhecer 0 grande 
potencial do  complio em 
ii tente. “Acredito que 

ompevo está em duimo 
estada. Também se que o 
porto está trabalhando todo 
os dias em melhorias. Hoje 

cpalmente com as enenglas 
renováveis. Você precisa estar 
preparado para transformar 
ses desafios em oportuna 
des; pontuou 

Também etveram presen 
tes na reunido o presidenta do 
CPP, Dano Sep, além d 
secretário de Desemlvimen: 
to Econbaleo e Trabalho do 
Cen Sede) Mala mio 
Midrogênio. vordo 

Em votubro deste ano, 
em viagem pela Europa, o 
governador Camilo Santana 
asimou, em Roterd, o 11º 
memorando de enendimen. 
ta para produção de hidro. 
gênio verde no. Completo 
do Pesbm. O protocolo prevê 
Investimento de 2 bilhões de 
lares e tem como objetivo 
prodir pelo menos 300.000 
Sondas de dog ve 

O HUB de Hidrogênio 
Verde do Ceará fi lançado 
neste ano em parceria com 
à Universidade Federal do 
Ceará (UFC) e a Feders 
ção das Indústrias do Ceará 
Ífie). À ideia é buscar re 
air à embisão de poluente. 
ampl ax oportunidade de 
negócio e geração de empre 
oe no Cear 

Pilotos e funcionários 
da aviação em greve 
O seromavtas categoria 

do profiionas que traba 
Aham a bordo das aeronaves, 
como pilotos « comldrios 

mínimo. Entendemos. que 
manter” 50% operando já. 
atende ao prestuponto da 
Jegaldade dl a presidente. 

lo entrar em greve na pró... do lndlcato, Ondino Dutra 
ma segundo ftra (29, A Cavalheiro Neto. 
decisão velo de uma assem- De acordo com a entidade, 
Bela resizada nesta quarta 
(24) pelo SNA (Sindicato 
Nacional dos Aeronautas) 

Tra decido da categoria 
no peimeiro dia, metade dos 
trabalhadores não vai voar 
No dia seguinte, a metade 
que estara trabalhando vai 
para, até que as renvindi cações sejam atendidas 

as atividades conside 

a pauta de reitndcaçõs para 
à renovação da CCT (Con. 
venção Coletiva de Trabalho) 
do seronatas e refere cor 
reção ds perdas Infciond 
ia nos salários de dois ano 
Segunda o presidente do ln 
do, à categoria pasa o 
periodo da pandemia sendo 
brigada a firmar acordos 
coleivos para suspensão de 

radas serviços essencias . contratos eença note 
podem fazer greve, mas é - neradas é redução de ora Preciso manter O serviço dese salários 

EM DEFESA DO 
CrediAmigoo 
100% BNB 
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ECONOMIA 
las a pica fe eum 12% em nr Ol e 546 sem tmb para 
SST is meneame do mês ps, redução 70 bes, oe es scr resta 
erra (2) No mé, dae um rege td RS 272 bles em a o segunda ma iria 

ECONOMIA Ra 

Black Friday: inflação sem trégua 
Se em tempos noemais há quem diga ques Black Friday 

é tudo pela metade do dobra, com à pressão inacioná 
ri, esa margem deve sr mas estrita. Com inflação em 
alta o clembio e vs problemas de abastecimento em al 
duas cadeias deve travar os descontos aerecidos por 
Jojas mete ano. Com famílias endividadas e o mercado de 
trabalho resgindo de forma ent, a especttiva de ec 
nomustas que ticket médio também seja Inferior ao de 
2020, Cenário desafiador, no mínimo. 

Algumas projeções para a Hack Frida. ncoeporada no 
calendário do varejo desde 2010, também lndicam mu 
danças na cesta de consumo. As vendas em categorias de 
“detrônios e eletrodomésticos, que historicamente têm 
boa saúda, devem desacelerar, à medida que às familas 
trocaram de aparelhos durante ox periodos de restrição 
social da pandemia. Projeção da CNC mostra aumento 
“la parteipação de segmentos coma vestuário e tens de 
cuidados pessoas. Deve crescer o consumo voltado para 
den semidurdvets e não duráveis, que pode benelicir 
o selo supermercadista. No ano passado, à Back Friday, 
impaldonou em 3% o faturamento do varejo er novem. 
vo, sendo 30% no comércio online. À expectativa é que 
as vendas diga permaneçam altas. mas o setor avalia 
“que não há mas a corrida por comprss na internet como 
no primeiro amo de covid- 19, 

Arrecadação Retomada 
A arrecadação de impos- O cenário da econoemha 

to, conrulçõe e demais no terceiro trimestre do 
receitas (ederasaúngia ano é de retomada da 
R$ isa bilhõesem atividade em todo o País, 
outubro informou nesta de forma menos intensa é 
quarta-feira (24) a Secreta: — concentrada no set de “ia da Receita Federal Na. serviços Segundo o 
comparação com igual mês eme comportamento da 
“o ano passado, quando. economia tende à favorecer 
arrecadação folde R$ ae economias do Nordeste 
170.367 bilhões (valor já. e Sudeste No Nordeste, o 
cortigido pela inflação), crescimento ol liderado 
houve aumento reside pelos serviços, destacando. 
ASIM De scondo como “eo prestados da fas 
Fisco, o resultado do maior. e transportes, em ambiente 
pra mese de outubro de recuperação gradual da 
Sede 2016, quando somou tmobldade das pescas e 
RS 188425 bilhões - valor de gera melhora no mer 

cado de tabalho 

Quantos quilômetros por milha? 
O Bras choga em ma atuação am que o aros 
Baco pensado vem à tona por uma necessidade rim: sa de mas par amena o at preço di gasolina le de alevado patamar que apa? ron tr e acomodado perltamente o botao - 
Já que pouco se reclama do preço do combustível. “empresa de mihagem Sms pero um lo de 65% na troca de mulas areas por cm. uti o io de novembro sobr iua bs do 

Auxilio Brasil deixa 558 mil familias de fora 
7 Tm O Ato Brad começos a er pago na semana pasado 
| a. 14.5 milhões de famílias. 
1 ER O toca de beneficios não é 

suficiente pars atender nem as. 
familia em extrema D) (renda individual de é R$ 

9 por mé). Há 15,06 miles de famílias neta situação. 
O seja, 558 ml famílias a mais do que os beneficios die 
ponveis. Aê maio deste ano, o númem de beneficia era 
maior que o de miseráveis. Com a cris e o crescimento da 
pobreza bs se inverteu em junho e passou a locar ms a 
és Os números são da CadUnico. 
Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: trotarubenst gmail.com 

Black Friday: vendas devem cair 
por causa da alta da inflação 
Dos 70% que irão consumir, 27% disseram que estão dispostos a 
comprar nesta edição, enquanto 42% afirmaram estar muito dispostos 

A professora Mara Gon 
calves espera, desde agosto. 
E opormnidade para com 
prar alguns elerodomês 
Cos para a su ca. À espe 
Facagors pode ser que tenha. 
um Bm com às promoções 
“da Black Frida, nesta senta 
eira (26/11). Mas ela sabe 
que prcis ter cautela “Ep. 
tava aguardando eua pos. 
sívei megaliquidação, mas 
vou ter mta calma na hora 
de comprar. É peecho eco- 
de crie, pos não sabemos 
como Bear a economia para 

Nandemberg, Amei 
E Importante separar 

desejo é necenaidades mese momento. O objetivo é evt 
tar gastos demecesários 
Depois, seguir alta de pro- 
lato que peecina, mu Rar 
Sempre atento ao produtos 
fazer pesquisas em diver dou estabelecimentos para 
não cale em propaganda 
enganosa. Descontar quam to o preço é muto abaixo 
da media é outra questão 
à ver apontada”, destacou 
Pesquisa. divulgada pela 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens. Serviços 
é Turismo (CNC), desta 
que o dia de megaiquidação 
decemovimentar R$ 395 
iões po pal, o maior valo 
dende 2010, resultado 34%. 
acima do faturamento ano 
passado, Porém descuotada 
à infação medida pelo nd 
ce de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), à volume 
deve apresentar recuo de 
65%. Para calcular o dado, 

A projeção da CNC é que ne a os egesos de 
move e derodamérico RS Los io) e de det ato e viados do 
obtcs S 906? mile) 
deverão remonder por mai da cede (5150) da mo 
imã apro “dados do estu do rizado pelo Prom. 
Platalorma especializada em Promoções descontos, à a da 1 desta quina CS), er pose encon. 

tsterne. Alda segundo 4 
equi, “or lousa anda devem esperar pelo ink da 
madrugada de senta pura rala eae certa, as à 
previo é que a quantidade deve repre teta menos de 1 ds promoções amecpa da 
Memo “com previes mae pessimistas, pesquisa 

do Ins Loco 
dona que quase metade da 
população (0%) speraplo Er par adquiri prod 
co preços mal Bart ndo” o levantamento, 4 carr ferem 

bucas compra online du rante à dt DON procura iniormações e promoções 
online, tas comprim em 

doa ca, 11% pro 
informações em loja 
mas comprando no dg; e To pesquisam e copa 
elo fe 

“Outra recomendação é 
procurar informações sobre lornecador à empresa 
que está vendendo. Sobre as Compras online conhecer 8 
por saber de há segu a com telão sos dado 
inantos Guardar 0 e 
seo de comprás também É importam para, as te a problemas, delonar a empetsa de outras formas. 
Faxer um planejamento e 
priori o pagamento à 
ata também é tmpartame 
ara eia e endivida Eomendou o econorh 
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>» ESPORTES 
Empate. Deca de Cco meses denois, Grêmio e Flamengo enfim se enferaram pela distante 
segura roda do Campeonato Brasi A partida desta quara-era (29, na Area Tr, 
em Porto Meg, erminu empata em 2 a 2, resultado que não agradou ninguém. 

Palmeiras empata com 
Atlético-MG pelo Brasileirão 
Em partida disputada no Allianz Parque, o alviverde paulista empatou com 
o galo mineiro por 2 a 2 na última partida antes da decisão do continental 

O Palmeiras empatou 
com o Alético-MG Por 2 
22 ma noite desta terça-ei 

Peonato Brasileiro. Wesley 
E Deyverson marcaram para 
os alviverde, Zaracho e 
Hulk anotaram à favor dos 
aneicanos 

Com o resultado, a equi 
pe do técnico Abel Ferreira Somou sua quarta partida 
consecutiva sem vitórias às vésperas de seu Jogo mais 
Importante na temporada: 
à final da Copa Liberta 
dores, no sábado (27), em 
Montevidéu, contra o Fls. 
mengo. O clube, atual cam. 
pelo continental, busca o 
tricampeonato da América. 
O empate em casa se junta 
ds derrotas contra Flum 
mense (2 4 1), São Paulo 

ado ab Uregua = mai pelo Fendimenio do que pelos no Naconal 
Mo 

múltoperto de  conquis. 
tar o título braseio. Lider 
cor 75 pontos, tem olto de 
Vantagem sobre o segundo 
colocado, o Flamengo, que 
empatou com o Grêmio em 

Ataimeme, po Fera Ain o me coma po pers ot 

Porto Alege. também por 2. recebeu lançamento de Ga. 
4 2 Vitória do time de Cuca. brle, Veroa, cortou o lteral 
no domingo (28). sobre o 
Pluminene, no Mineirão, e 

ut 
e deixou tudo igual no AL 
ana 

o placar com Wesley sos 27 Na etapa final, o debitro 
minutos de jog. O atacante Anderson. Daronen, com torno continental 

It 

tm | | 

ESPORTE 
, AMADOR 

Duas estrelas 
Ra do Ceará e Renan Vieira aqui estão numa foto 
com este colunista. Renan foto presidente do Fortaleza 
no tera do cluybe e Rui do Ceu a grande bandeira do 
Ferroviária. Duas estrelas que não dlxam de bilhar 

Galeria de ouro No dia que foi lançada uma galera para enaltcer os 
grande snomes de noso esporte haverá um lugar para 
“de Falo deste teta olimpico que já conquistou títulos. 
memoráveis 
Josué de Castro 
No meu ema uma pergunta sobe em que ano o Josué 

e Castro at atleta de hssquee do Náutico Fo em 1950 

LÍRIO AMARO Bo fl de melo diigutes de nao 
et. rm homem dim lo a dead me des, 
me de a ma de vom competência. Lv Ama sodades. 

Casa e não cara 
Na coluna de ontem vários ermos qu aqui corria em. 

respeito aos meus lettores. E digo mal uma vez que 
a culpa é minha que ndo se digitar nem opero om com. 
putadr. E vamos à correções. No primeiro tópico de Sndem onde tem cara o certo é casa O nome do garoto 
É Leonardo com o L malâxculo, Apedec e no Abede:. 
Oto e Thales merecem, e não mencem Zé Mara e ndo 
24 Mana. A Assunção, a Cidade e a Verdes Mares estão 
e não está. Desta canções e não deste. Fascinar é ndo 
Treinar Fidida e não Fória. Desculpem. 
Múcio Roberto 

ste grande médico local a respelio do tópico 
inserido que eu j estou na prorrogação, ele lembra que 
ainda tem os penatos 
Procura-se 

“Aquele jovem secretário municipal continua sem 
atender à ninguem 
Loteria 
O que é sério e de criblidade tem que ser sempre 

embrado. Loteria dos Sonhos é est nome, 
Avelino 

falou em Náutico tem que se falar em Avelino Miss 
de 
Geraldo Luciano Eat vendo agendado po um grande amigo deste 
focnaio um toço oh Gerado Lacuna ua fa Ataca perdegiada é um grande rc O metro ta nor é Scnmdada de ha 
Sérgio Alves 

Este grande idolo do alvi-negro deu um palpite entre 
vitad TV Fortaleza e mai uma vez mostrou seu equi 
bri emocional Ele comanda uma escolinha de futebol e. 
montou uma fics de brinquedos com à marca Car 
raca, que era como a tarcída do Cesrá o chamava pelos 
gol que fazia notadamente conta o maio rival do time 
de Porangabusa. 
Icó 

sta foto É do momento em que 0 prelo de Maraca 
naú Roberto Pessoa recebia ottlo de cidadão de Icó. 

idernças que surgem de nova sr de políticos moderas 
de uma nova geração. 
Mas informações de Si Caos: 
ema: promovitisGyahuo com br 
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Vila das Artes promove programação cultural 
para comemorar o Dia da Consciência Negra 
Estão na grade de programação atividades como oficinas de dança, rodas de conversa e apresentação de teatro 

A Vila das Artes promove, se encontram disponíveis em 
nesta ltima semana de no write! viladasartes, 
vemibro, atividades especas. Amos os eventos acontecem, 
e gratuitas em celebração ao via Google Meet às IB 
Dia da Consciência Negra À Helder Vilela, mirante 
programação traz rodas de ad roda de conversa “Pre 
Conversa, oficinas de dança, de no Cc, explca sobre 0 
senão cinechubita, espet asda. “Homem ci bicha 
culo teatral é outras ações. preta, ata cicense e drag 
Estas estão sendo mobiliza queen. Seu carter não pode 
“das pelas escolas públicas de er moldada mas sa ate sim, 
Audlovistal, Danãa Circo Esto transcende os plama 
“Teatro, bem coma pelo Cen res atsicos no questo cn 
tro Curl Cha do Bardo a À Junção de duas ou mais 
de Camocim ea bite do Artes que aqui no caso so às 
Completo Cultural artes cltcenes e drag queen 

Para Mileide Flores, di ne colocadas 4 
retora da Vila das rede bee o 
programação acom que realmente é arte aê ade 
Jentimemto de relerdo o: Podemos chegar com el, ex 
bre o combate ao racismo. Plcao minitrante 
“A Via é um lugar que du. À roda de conversa "A Ps 

ne 9 ano ineo maniém açao Gró” conste em 
um diálogo alento que visa uhar “O imaginário Fado 
do combate a toda o formas tio, a comleidade, o rio, € 
“de exploração. À programa a figura do palhaço favem à 
ção especial em referência mulplicidade de esperién 
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